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Agenda
Kinderboekenweek – thema: Reis mee!
Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de
Kinderboekenweek: Reis mee! Op de website van de Kinderboekenweek: https://www.kinderboekenweek.nl/school/ vind je de
‘boekenmetro’, een hulpje om van het ene naar het andere boek
te reizen.

Maandag 7 oktober
* 15:30 uur - de eerste MR vergadering van
het schooljaar.
Dinsdag 8 oktober
* Voorstelling Dutch Dance Division, groep
7 en 8
Woensdag 9 oktober
STUDIEDAG! De kinderen zijn deze dag vrij!
Donderdag 10 oktober
* Voorstelling Kinderboekenweek; alle
groepen in de kleutergymzaal
* Naschoolse cursus Breakdance – groep 6
en 7; 15.00 – 16.00 uur
Vrijdag 11 oktober
* Bezoek bibliotheek door de groepen 4
t/m 7 (verschillende tijdstippen)
* 13:00 – 15:00 uur: groep 8 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 8 blijven gratis over.
Denk aan broertjes/zusjes!

Komende vrije dagen
Woensdag 9 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Dat
betekent dat alle leerlingen vrij zijn!
Maandag 21 t/m 25 oktober is het al weer herfstvakantie. Dan is
iedereen vrij!
Staken – woensdag 6 november
Zoals het er nu naar uit ziet, is de school
woensdag 6 november i.v.m. de
landelijke onderwijsstaking gesloten!
Op deze dag wordt de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede
Kamer. Het werk wordt massaal neer gelegd, om te zorgen dat het
onderwijs én de leerlingen krijgen wat ze verdienen. Voordat er nog
méér scholen moeten sluiten.
U hoort hier zo snel mogelijk meer over!
Kijkles zwemmen
Woensdag 16 oktober is het kijkles in
zwembad De Waterthor. U bent van harte
welkom om bij de zwemles te komen
kijken. De les start om 11.10 uur en is om
11.55 uur afgelopen. U kunt helaas niet
meerijden met de bus van de kinderen.

Zondag 13 oktober
* Einde Kinderboekenweek
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober
* Collegiale consultaties, de collega’s
kijken bij elkaar in de groepen.
Maandag 14 oktober
* Gym instuif; groep 5 t/m 8; 15.00 – 16.00
uur
Woensdag 16 oktober
* Kijkles bij het zwemmen; 11.10 – 11.55 uur
in de Waterthor
Donderdag 17 oktober
* 13.00 uur – overleg overblijf
* Naschoolse cursus Breakdance – groep 6
en 7; 15.00 – 16.00 uur
Vrijdag 18 oktober
* Geen techniek in de klassen, juf Kyra is
afwezig
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 7 blijven gratis over.
Denk aan broertjes/zusjes!
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
* Herfstvakantie – lekker uitslapen!!!

